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Tiivistelmä 

                             

Keväällä 2010 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto järjesti Helsinki Townhouse -kilpailun. Kilpailun 
tarkoituksena oli löytää kaupunkipientalotyyppejä, jotka soveltuvat helsinkiläiseen kaupunkiympäristöön 
sekä kulttuurisesti että kaupunkikuvallisesti ja rikastuttavat paikallista asuntotarjontaa. Tämän 
diplomityön suunnitelmaosuus on tehty Helsinki Townhouse kilpailuohjelman mukaan. 
 
Kilpailuohjelmassa osoitetut suunnittelualueet sijaitsevat Jätkäsaaren luoteisosassa, Saukonpaadessa ja 
entisen Laajasalon öljysataman alueella Kruunuvuorenrannan alueen länsirannalla. Suunnittelualue 
Jätkäsaaressa on 1,04 hehtaaria ja Kruunuvuorenrannassa 1,36 hehtaaria. Jätkäsaaressa on 
asemakaavan mukaan rakennusoikeutta 9010 k-m2 ja Kruunuvuorenrannassa asemakaavaluonnoksen 
mukaan 21 100 k-m2. Kruunuvuorenrannassa on lisäksi liiketilaa noin 500 m2. Kummankin alueen 
puitteet asumiselle ovat loistavat ja maisemat meren äärellä kauniit. Toisaalta meri-ilmasto on hetkittäin 
hyvin ankara. Voimakas lounaistuuli, pakkanen ja merivesi asettavat omat rajoitteensa rakenteille.  
 
Kummallakin alueella kilpailuohjelmassa annettu perusidea on samanlainen; meren puolella on rivi 
townhouse-asuntoja, keskellä korttelia yhteispiha, jonka toisella puolella on rakennusrintama, jossa on 
erikokoisia asuntoja. Townhouse-asunnot Jätkäsaaressa avautuvat Saukonkarin kevyen liikenteen 
rantaraitille, joka on osa rantoja kiertävää ulkoilureitistöä. Kruunuvuorenrannan townhouse-asunnoista 
avautuvat näkymät Kruunuvuorenselän yli Helsingin keskustaan päin. 
 
Suunnitelma käsittää kaksi muunneltavaa townhouse-tyyppiä rantaan ja lisäksi pienempiä osittain 
päällekkäisiä asuntotyyppejä taaempaan rakennusriviin. Pääasiallinen julkisivumateriaali on mustaksi 
poltettu tai tumma tiili yhdistettynä suuriin lasipintoihin. Tiili kestää hyvin merenrantaolosuhteita ja 
materiaalien saumakohdat minimoimalla mahdolliset vuotokohdat vähenevät.  Katot ovat tasakattoja ja 
toimivat osittain kattoterasseina. 
 
Diplomityön kirjallinen osuus jakautuu kahteen osaan; tutkielmaan julkisuuden asteista eli asunnon ja 
kaupungin rajasta sekä oman suunnitelmaratkaisun perusteluihin. Tilahierarkian on tässä työssä ajateltu 
jakautuvan neljään osa-alueeseen eli julkiseen kaupunkitilaan, puolijulkiseen pihakatuun, 
puoliyksityiseen yhteispihaan ja yksityiseen asuntoon ulkotiloineen. Tiiviissä kaupunkirakenteessa 
julkisesta katutilasta saatetaan siirtyä suoraan yksityiseen kotiin ilman välittäviä vyöhykkeitä. 
Parhaimmillaan se tarjoaa mahdollisuuden päästä kodista suoraan keskelle kaupunkielämää.
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Abstract    

A Townhouse planning competition was arranged by Helsinki city planning office in spring 2010. The 
main target is to develop townhouse types which are culturally and environmentally suited for Helsinki 
urban environment. One outcome will also be enriched local supply of houses and apartments.  The 
planning section of this diploma thesis is performed according to competition guidelines. 
 
Competition guideline situates the planning zones in north-westerly part of Jätkäsaari, in Saukonpaasi 
and in area of former Laajasalo oil port, in western bank of Kruununvuorenranta. The planning zone in 
Jätkäsaari is 1,04 hectares and in Kruununvuorenranta 1,36 hectares. According to town plan the 
permitted building volume in Jätkäsaari is 9010 m2. According to  Kruununvuorenranta town plan outline 
the permitted building volume is 21 100 m2. In Kruununvuorenranta there is also 500 m2 of commercial 
premises. The outward circumstances for both areas are outstanding and the opening view to the sea is 
very beautiful.  In other hand the maritime climate is occasionally unkind. The heavy south-westerly 
wind, frost and seawater set their boundaries to structures. 
 
The basic idea for both planning zones is similar. On the seaside there is a line of townhouse-
apartments. In the middle of the block there is a common courtyard which faces a wall of buildings 
including apartments of different sizes on the other side. In Jätkäsaari the townhouse apartments opens 
to promenade of bicycle and pedestrian traffic. The promenade is a part of the common outdoor route. 
The Kruununvuorenranta apartments faces the Kruununvuorenselkä towards Helsinki downtown.  
 
The plan includes two convertible townhouse types for embankment and also smaller overlapping 
apartments for building line farther behind. The main material of the facade is black burnt brick combined 
to large glass surface. Brick sustains seaside climate and by minimizing joint structures it is possible to 
reduce risk for leakage. Flat roofs are functioning partly as roof terraces.  
 
The written part of Diploma thesis is divided in two parts. The first part studies the levels of publicity 
between private space and public urban environment.  The second part studies the rationalization behind 
the planning decisions made in this work. The hierarchy of publicity between different spaces divides into 
four categories. The categories are public urban environment, semipublic mixed use street, semiprivate 
common courtyard and private apartment with its outside surroundings. In tight urban structure the 
immediate transition from public street to private home is sometimes possible.  As its best that possibility 
offers an opportunity to go straight in the middle of city life from ones own living room. 
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1. JOHDANTO 

Tiiviissä kaupunkirakenteessa yksityisten ja julkisten alueiden raja vaatii erityistä 

huomiota. Asuntojen pienten ulkotilojen suunnittelu on tehtävä huolella, jotta niistä 

saadaan riittävän suojaisia ja toisaalta mahdollisimman valoisia sekä näkymistä hyviä. 

Yhteiset piha-alueet ja puolijulkiset tilat ovat parhaimmillaan monipuolisia ja erilaisia 

ihmisiä palvelevia.  

 

Ulkotilat on tässä jaettu seuraavasti; julkinen kaupunkitila on koko kaupunki, 

puolijulkinen tila on pihakatu, puoliyksityinen on asuntoryhmän yhteinen piha-alue ja 

yksityinen on asunnon oma piha tai terassi. Jako ei aina ole näin selkeä, mutta 

townhouse-kohteisiin se tuntui sopivan. 

 

Uusi hieno esimerkki erilaisten asumismuotojen ja erikokoisten asuntojen 

yhdistämisestä on Accordian alue Cambridgessä Iso-Britanniassa. Tekstin neljän 

ensimmäisen joukossa olevat kuvat ovat enimmäkseen tältä alueelta. Vanhempi 

townhouse tyyppistä asumista edustava esimerkkikohde on yksi Tallinnan vanhan 

kaupungin kortteleista. Siellä yksityinen ja julkinen ovat sekoittuneet toisiinsa jo satoja 

vuosia. 
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2. YKSITYISYYS JA YHTEISÖLLISYYS 

KAUPUNKIMAISESSA ASUINYMPÄRISTÖSSÄ 

Ihminen tarvitsee sekä yksityisyyttä että yhteisyyttä asuinympäristössään. Yhteisyys 

toteutuu julkisissa tiloissa ja asuinyhteisöissä. Yksityisyys taas toteutuu esimerkiksi 

vetäytymällä omaan huoneeseen tai luontoon. [Aura, Horelli, Korpela 1997, 135] Jos 

yksityisyyden säätely ei onnistu halutulla tavalla ja yksityisyyttä on liian vähän, koetaan 

ahtautta. Jos taas yksityisyyttä on liikaa, koetaan yksinäisyyttä. [Aura ym. 1997, 144]  

 

Nykyään ihmiset ovat eriytyneempiä ja itsenäisempiä kuin ennen. Kaikilla on 

henkilökohtaisessa käytössään asunto, auto, toimisto, pesukone, tv ja niin edelleen. 

Toisten ihmisten tapaaminen päivittäin ei enää ole välttämätöntä. [Gehl, Gemzoe, 

Kirknaes, Sternhagen, Sondergaard 2006, 14]  

 

Kodit ovat myös muuttuneet yksityisemmiksi. Toisen kotiin ei yllättäen mennä vierailulle 

kuten muutama vuosikymmen sitten. Kotona ollaan yleensä yksin tai vietetään aikaa 

perheen kanssa. Ihmiset tapaavat toisiaan enemmän kauppakeskuksissa, kahviloissa 

ja ravintoloissa. Toisaalta, kun kotiin kutsutaan ihmisiä, puitteiden yhdessä syömiseen, 

ruoanlaittoon, seurusteluun ja vaikkapa saunomiseen halutaan olevan mukavat 

suuremmallekin joukolle vieraita. Eli pienenkin perheen asunnossa pitäisi olla suuri 

ruokailutila ja olohuone, vaikka niitä yleensä käytetään vain oman perheen kesken.  

 

Toisaalta kotoa käsin voidaan olla yhteydessä ihmisiin esimerkiksi verkon välityksellä. 

Naapurustonkin samanhenkiset ihmiset saattavat olla alun perin löytäneet toisensa 

verkossa ja vasta sen jälkeen tavanneet kasvotusten. Nykyään ihmisten tärkein 

sosiaalinen verkosto löytyy kuitenkin todennäköisemmin työpaikalta, harrastuksista ja 

muista toiminnoista kuin naapurustosta.  

2.1. Julkinen kaupunkitila 

Julkisena tilana voidaan pitää tilaa, jonne kaikilla on avoin pääsy. Muuten tilojen luonne 

vaihtelee paljon esimerkiksi niiden omistuksen ja käyttötarkoituksen suhteen. Lisäksi 

niiden käyttöön liittyvät säännöt ja normit poikkeavat toisistaan. Esimerkiksi kirjastossa 

ja kauppakeskuksessa käyttäydytään eri tavoin. [Ridell, Kymäläinen, Nyyssönen 2009, 

8] 

 

Julkinen tila on monitahoinen eikä se rajoitu pelkkään fyysiseen kaupunkitilaan, vaikka 

kaupungin katua tai toria sen kiteytymänä usein pidetäänkin. Viime vuosikymmeninä 

julkiseksi kaupunkitilaksi on noussut myös kauppakeskus, katettu pienoiskaupunki. 
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Lisäksi fyysisen kaupunkitilan rinnalle on tullut verkon ja digitaalisten pelien virtuaalinen 

tila. [Ridell ym. 2009, 7] 

 

Fyysinen kaupunkitila koetaan julkisten tilojen sarjana. Kadut ja aukiot ovat fyysisen 

kaupungin pysyvimmät elementit ja julkista ulkotilaa. Katu on liikenneväylä, mutta myös 

sosiaalisen toiminnan paikka eli kohtaamis-, tapahtuma ja oleskelupaikka. [Jalkanen, 

Kajaste, Kauppinen, Pakkala 1988, 187] Kautta historian toisten ihmisten tapaaminen 

on ollut kaupungin tärkein toiminto [Gehl ym. 2006, 14]. 

2.1.1. Kaupunkitilan laatu 

Hyvä kaupunkitila on käyttömahdollisuuksiltaan monipuolinen. Ihmisillä on oltava 

mahdollisuus viipyä ja kokea kaupunkitilassa erilaisia asioita. Toimintoihin on voitava 

osallistua aktiivisesti tai seurata niitä sivusta. Samanaikaisia tapahtumia ei tarvitse olla 

paljon, mutta tilan on tarjottava foorumi erilaisille toiminnoille. 

 

Julkisen tilan laatua voi arvioida muun muassa seuraavilla kriteereillä. Samat kriteerit 

toimivat myös esimerkiksi puolijulkisten aukioiden ja ulkotilojen arviointiin. Hyvä 

kaupunkitila tarjoaa käyttäjilleen paljon tai ainakin riittävästi seuraavia ominaisuuksia. 

 

SUOJA 

- liikennettä ja onnettomuuksia vastaan: hyvä kaupunkitila on turvallinen 

jalankulkijalle 

- rikoksia ja väkivaltaa vastaan: turvallisen tuntuisessa paikassa on 

sekoitettuna erilaisia toimintoja esimerkiksi asumista, toimistoja ja 

ravintoloita, jotta alueella on ihmisiä liikkeellä ja valoja ikkunoissa eri 

vuorokauden aikoina 

- tuulta, sadetta, paahdetta, saasteita, hajuja ja melua vastaan 

MUKAVUUS 

- tilaa kävelyyn, esteetön kaikille, mielenkiintoiset julkisivut, hyvät 

pintamateriaalit 

- mahdollisuus seisoskeluun: tukia seisoskeluun, viipymiseen houkuttelevat 

yksityiskohdat 

- mahdollisuus istuskeluun: mukavia ja erilaisia istumapaikkoja, penkkejä 

lepäilyyn, muita ihmisiä, näkymiä ja aurinkoa 

- mahdollisuus näkemiseen: esteettömät ja mielenkiintoiset näköalat, 

valaistus pimeällä  

- mahdollisuus puhua ja kuunnella: hiljainen äänitaso ja kadunkalusteet, jotka 

tarjoavat jutustelupaikkoja 

- mahdollisuus leikkiin ja muihin fyysisiin tekemisiin kesällä ja talvella 

NAUTINTO 

- rakennukset ja tilat mittakaavaltaan inhimilliset 

- mahdollisuus nauttia hyvästä säästä  

- positiiviset kokemukset kokonaisuudesta: hyvä suunnittelu, yksityiskohdat ja 

materiaalit sekä näkymiä, kasveja ja vettä 

[Gehl ym. 2006, 107] 
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2.2. Puolijulkinen tila - pihakatu 

 

Suomessa pientaloalueet ja -kylät on perinteisesti rakennettu pihakatu- ja 

asuntokatukorttelimallin mukaan. Katutila on toiminnallinen ja sosiaalinen keskus. 

Lisäksi se on kulkuväylä, julkinen ulkotila ja sen varrella oleviin asuntoihin liittyvää 

puolijulkista tilaa. Kadulla oleskellaan, leikitään ja ulkoillaan. [Korpivaara & Aalapiha 

2005, 8-9]   

 

Yksityisen ja julkisen tilan raja-alue on tärkeä tiiviiden ja matalien asuinalueiden 

katukuvan laatua ja yhtenäisyyttä määräävä seikka. Alueen tiivis rakenne, pienet 

etupihat ja asuntojen lyhyet välimatkat vaativat julkisen ja yksityisen tilan selkeää 

rajaamista. Jos sitä ei suunnitteluvaiheessa huomioida, tulos on epäyhtenäinen. 

Käytäntö on osoittanut, että kun rakennusten väliset tilat suunnitellaan rakennusten 

kanssa samanaikaisesti, kaupunkikuvasta tulee yhtenäinen. Etupihoilla on tärkeä 

merkitys katukuvan muodostumisessa ja yhteisöllisyydessä. [Straver-Nevalainen 2006, 

49] 

 

 
Kuva 1. Pihakatu Accordia, Cambridge, Iso-Britannia 

 

Esimerkiksi Alankomaissa pientä etäisyyttä talojen välillä ja näköyhteyttä naapuriin 

ikkunan kautta ei koeta ongelmaksi. Suuria kadulle avautuvia ikkunoita ei peitetä iltaisin 

verhoilla. Etupihat ja sisäänkäynnit on usein suunniteltu niin, että naapurit kohtaavat 

toisiaan luonnollisesti. [Straver-Nevalainen 2006, 8] Kaupunkirivitalo- tai pientaloalueilla 

oli jo 1970-luvulla tärkeimpänä suunnittelun tavoitteena yhteisöllisyys. Yksityisen ja 

yleisen alueen rajat katosivat ja pihakadut suunniteltiin lasten leikeille ja kevyelle 

liikenteelle. Tosin 1980-luvulla raja yksityisen ja yhteisen välillä pyrittiin taas 
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palauttamaan. [Straver-Nevalainen 2006, 13] Nykyään joillakin Amsterdamin erittäin 

tiheästi asutuilla saarilla ainoa julkinen tila on katu, eikä asunnoilla ei ole varsinaisia 

pihoja. Viheraluetta edustaa vesi. [Straver-Nevalainen 2006, 22] 

 

Sekoittamalla asumisen joukkoon työpaikkoja ja palveluja muodostuu uusi kaupungin 

sisäisten kylien verkosto. Ympäristöstä tulee virikkeellisempi ja sosiaalinen herkkyys 

alueella kasvaa. Yhteisöllisyys lisääntyy ja yksinäisyys vähenee. [Vihinen 2005, 87] 

2.3. Puoliyksityinen tila - yhteispiha 

 

Sosiaalisen järjestelmän kehittyminen asuinyhteisössä on hidas prosessi, jota voidaan 

auttaa myös fyysisellä suunnittelulla; asunnon ja pihapiirin välille esimerkiksi voi 

järjestää jonkun ryhmää yhdistävän tekijän. Myös sopivasti sijoitetut yhteiset tilat 

edistävät asukasryhmän sisäistä vuorovaikutusta. Hyvä paikka asuntoryhmän yhteisille 

tiloille on ryhmän sisäisen tilan ja julkisen tilan rajalla, jolloin se toimii pihapiirin 

julkisimpana osana. Myös jokin rajaava tekijä kuten tasoero, aita tai katos yksityisen ja 

julkisen tilan rajalla toimii siirtymistä korostavana tekijänä. [Jalkanen ym. 1988, 88 - 89] 

 

Asuinalueet ja asuntoryhmät on suunniteltava sellaisiksi, että ne on tunnistettavia 

yksiköitä, joihin voi samaistua ja sanoa niistä; meidän talomme, meidän pihamme ja 

meidän asuinalueemme.  Liian suuret yksiköt vaikeuttavat me-hengen kehittymistä. 

Liian pieni yksikkö taas voi johtaa liialliseen sosiaaliseen kontrolliin eikä samanhenkistä 

seuraa ehkä löydy. [Jalkanen ym. 1988, 88] 

 

 
Kuva 2. Yhteispiha Accordia, Cambridge, Iso-Britannia  

 

Aikaisemmin yhteiset pihat olivat funktionaalisempia ja toiminnot oli jaettu jäykästi 

omille alueilleen. Nykyään yhteisissä pihoissa korostuu elämys-arvot eli sosiaalinen 

kanssakäyminen, esteettiset elämykset ja luonnon tarjoamat ilot. Tavoitteena on 
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vaihtelevuus ja runsaat yksityiskohdat. [Mansikka 2006, 70] Alueen voi muodostaa 

vaikka japanilainen kivi- ja vesipuutarha [Mansikka 2006, 75]. Oleskelu- ja 

istuskelupaikkoja tarvitaan sekä aurinkoon että varjoon ja sekä yksin- että 

yhdessäoloon. Esimerkiksi vanhukset seuraavat mielellään leikkiviä lapsia. [Mansikka 

2006, 106] Pihat voivatkin parhaimmillaan olla foorumeita monimuotoiselle ja 

elämykselliselle sosiaaliselle elämälle. 

 

Tanskassa tehdyn tutkimuksen mukaan piha toimii hyvänä kokonaisuutena, jos omalta 

alueelta näkee hyvin yhteiselle alueelle. Jos taas näköyhteys yhteisalueelle on huono, 

yhteiset alueet koetaan virallisiksi eikä niitä käytetä.  [Mansikka 2006, 69] 

 

Laadukkaat yhteiset piha-alueet, joissa on mahdollisuus toisenlaisiin toimintoihin kuin 

omassa pihassa tai parvekkeella, tuovat lisäarvoa asumiseen. Lapset ilahtuvat 

pallopeleille, pyöräilylle ja muille tilaa vieville toiminnoille varatuista alueista [Korpivaara 

& Aalapiha 2005, 10]. Ikäihmiset taas arvostavat esteettömiä kävelyreittejä ja suojaisia 

istuskelupaikkoja jutusteluhetkiin.  

 

Sekoittamalla erityyppisiä ja erikokoisia asuntoja saadaan alueelle mahdollisimman 

erityyppisiä asukkaita. Tällöin myös puolijulkisille tiloille löytyy erilaisia käyttäjiä. Ja 

vaikka tietyn tyyppiset ihmiset eivät itse tiloja käyttäisikään, he voivat silti seurata 

elämää esimerkiksi korttelipihalla. Jos asuntojen joukossa on lisäksi joitakin 

puolijulkisia tai julkisia toimintoja, alueella liikkuu enemmän ihmisiä. Vanhukset, 

lapsiperheet ja muut paljon aikaa kotona viettävät ilahtuvat lisääntyvästä sosiaalisesta 

toiminnasta kodin lähellä. 

 

 
Kuva 3. Naxos, Kreikka 
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2.4. Yksityinen ulkotila 

2.4.1. Sisäänkäynti 

Tiiviissä ja matalassa kaupunkimaisessa ympäristössä sisäänkäynti asuntoihin on 

usein suoraan katutilasta. Sisäänkäynnit ja ikkunat elävöittävät katutilaa. [Korpivaara & 

Aalapiha 2005, 13] Jos sisäänkäynti on suoraan kadulta voi puolijulkista välittävää tilaa 

korvata tasoero kadun ja oven välillä tai maanpinnan materiaalin vaihdos pienellä 

alueella. 

 

Jos kadun ja rakennuksen välissä on pieni etupiha, se toimii puolijulkisena tilana. Siinä 

mahdollisesti oleva kasvillisuus muodostaa näkösuojaa asunnon sisätiloille. Etupiha voi 

myös olla merkittävä asukkaiden identiteetin ja erottumisen vuoksi. Se myös lisää 

kohtaamismahdollisuuksia ja yhteisöllisyyttä. [Korpivaara & Aalapiha 2005, 10] 

 

 

Kuva 6. Sisäänkäyntejä Accordia, Cambridge, Iso-Britannia 
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2.4.2. Oleskelu 

Pientalovaltaisen asumisen yksi vetovoimatekijä on oma piha. Kaupunkimaisessakin 

asumisessa piha on asunnon välitön jatke. Tiiviissä kaupunkirakenteessa piha on usein 

terassimainen ja rakennettu. [Korpivaara & Aalapiha 2005, 13] Pihan on oltava riittävän 

aurinkoinen ja toisaalta suojainen liialta auringon paahteelta ja tuulelta. Sen on myös 

tarjottava riittävästi yksityisyyttä ja mielenkiintoisia näkymiä. [Korpivaara & Aalapiha 

2005, 10] Vaikka piha on terassimainen ja kooltaan pieni se voi silti olla rehevä ja 

vihreäkin. Istutusaltaissa ja isoissa ruukuissa menestyvät monivuotisetkin kasvit ja 

nurmeakin voi kasvattaa kannen päällä, jos piha ei ole maantasossa ja jos rakenteet on 

suunniteltu sitä varten.  

 

Asuntoon voi myös liittyä useita pieniä ja erityyppisiä ulkoalueita. Ne voivat olla eri 

tasoissa ja eri ilmansuuntiin eli niitä voi hyödyntää eri vuorokauden- ja vuodenaikoina 

ja toiset voivat olla avoimempia ja toiset suljetumpia. Seinämillä ja muureilla pihoja 

voidaan suojata naapureilta ja ohikulkijoilta, mutta toisaalta ne varjostavat pihaa. 

Lehtikasveilla rajaaminen tarjoaa kesällä näkösuojaa sekä suojaa auringolta ja jonkin 

verran tuulensuojaa, mutta talvella lehdettöminä ne eivät estä valon pääsyä pihan 

kautta sisälle. 

 

       
Kuvat 4 ja 5. Pihoja ja terasseja Accordia, Cambridge, Iso-Britannia 
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3. TOWNHOUSE TYYPPISEN ASUMISEN 

JULKISUUDEN ASTEET 

Tiiviissä kaupunkirakenteessa julkisesta katutilasta saatetaan siirtyä suoraan 

yksityiseen kotiin ilman välittäviä vyöhykkeitä. Puoliyksityisen tilan puute ei välttämättä 

ole ongelma, vaan parhaimmillaan mahdollisuus päästä kodista suoraan 

kaupunkielämän keskelle. Suuresta tontista haaveilevat, täydellistä omaa rauhaa 

sisällä ja pihalla haluavat ihmiset eivät tälle suunnitellulle alueelle hakeudukaan. 

 

Koska puolijulkista vyöhykettä asunnon ulkopuolella ei ole, on asunnon 

maantasokerroksen kadun puolella olevien tilojen ja aukotusten oltava sen 

korvikkeena. Ne toimivat suojavyöhykkeenä kodin muille tiloille. Mitä ylemmäs 

katutasosta noustaan, sitä suojaisammaksi asunto muuttuu. 

3.1. Tallinnan vanhan kaupungin 
työpajakortteli  

Kautta historian julkinen, puolijulkinen ja yksityinen tila ovat sekoittuneet kaupungeissa. 

Tallinnan vanhassa kaupungissa Rataskaevukadulla (nykyään Rüütlikatu) sijaitsevassa 

korttelissa on sekoitettu asumisen joukkoon kaupungin erilaisia työpajarakennuksia jo 

satoja vuosia. Työtilojen sisäänkäynnit ovat olleet kadulta. [Mäeväli 1986, 53] Kudun 

kerrotaan olleen meluisa ja vilkas. Työpajoja taas pidettiin vaarallisina. Korttelissa asui 

1200-luvulla muun muassa saksalaisia kauppiasperheitä. Korttelissa on toiminut myös 

yksi kaupungin yleisistä saunoista ja kadulla sijaitsee yksi kaupungin kaivoista, jonka 

mukaan katu sai myös nimensä (Rataskaevu tarkoittaa pöyräkaivoa). Kaivo sai 

vetensä kadun päässä olleesta vesijohdosta, joka oli käytössä jo 1400-luvun alussa. 

[Rannu 1990, 81-87]   

 
Kuva 7. Rataskaevukadun julksivuja, Tallinna, Viro 
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Kuva 8. Rataskaevukadun työpaja kortteli, Tallinna, Viro 

 

1 – VALIMO 

Rakennus on toiminut valimona 1300-luvun lopulta vuoteen 1871, jolloin rakennus 

muutettiin asuinkäyttöön [Mäeväli 1986, 53]. Valimossa tehtiin pannuja, kirkonkelloja ja 

myöhemmin myös tykkejä. [Rannu 1990, 81] 

 

2 – KAUPUNGINTALLI 

Valimon ja asepajan välissä sijainnut tallirakennus on tuhoutunut [Mäeväli 1986, 53]. 

 

3 – ASEPAJA 

Rakennus on valmistunut vuonna 1454. Se vastaa pohjaltaan keskiaikaista 

asuinrakennusta. Kadun puolella on 12,5 metriä syvä ja 5 metriä korkea hallitila, jonka 

takanurkassa oli takkauunia muistuttava ahjo. Tämän tilan takana on ollut pienempi ja 

matalampi asuinrakennuksen olohuonetta vastaava tila. Vuonna 1936 rakennus 

muutettiin kaupungin arkistoksi. [Mäeväli 1986, 55] 

 

4 – RAHAPAJA 

Rakennuksessa toimi kaupungin rahapaja vuoteen 1558. Myöhemmin rakennus toimi 

kasvatuslaitoksena [Mäeväli 1986, 54-55]. 

 

5 – PYÖVELIN TALO 

Korttelin sisällä, muita rakennuksia alempana on keskiaikainen kaupungin pyövelin 

asuinrakennus, joka on rakennettu uudelleen 1600- ja 1900-luvuilla [Mäeväli 1986, 55]. 

Vaikka pyöveli oli maistraatin työntekijä sekä virallinen ja välttämätön henkilö 

keskiajalla, hän ei ollut pidetty naapuri. 

 

6 – PAPPIEN JA KIRKON PALVELIJOIDEN ASUINRAKENNUS 

Rakennusta vastapäätä Rataskaevukadun toisella puolella on 1200-luvun puolivälissä 

rakennettu Nigulisten kirkko.  [Rannu 1990, 75]  
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3.2. Accordian alue Cambridgessä Iso-
Britanniassa 

 

Kuva 9. Accordian alue, Cambridge, Iso-Britannia 

 

Accordian asuinalue sijaitsee noin kahden kilometrin päässä Cambridgen keskustasta. 

[CABE. Accordia Cambridge Evaluation, www-lähde] Alueen koko on 9,6 hehtaaria, 

josta 3 hehtaaria on yhteisiä viheralueita. 

 

Alueen suunnittelu on aloitettu 2002 ja rakentaminen 2003. Alueen kaava on 

suunniteltu Feilden Clegg Bradley -studion johdolla. Lisäksi he ovat suunnitelleet kaksi 

kolmasosaa alueen rakennuksista. Alueella on 378 asuntoa joista 212 on townhouse-

tyyppisiä taloja ja 166 kerrostalohuoneistoa. [The world architecture news. 22.7.2008. 

Accordia, Cambridge, United Kingdom. The master of plans. www-lähde] Alueen yleisin 

asuntotyyppi on Feilden Clegg Bradley-studion suunnittelema kolmikerroksinen kolmen 

makuuhuoneen asunto. Asunnolla on ulkotilaa kaikilla kolmella tasolla. Alimmalla 

tasolla on portillinen autopaikka, joka sallii ohikulkijoiden nähdä tontin läpi. 

Suuremmissa asunnoissa työtila voidaan sijoittaa autotallin päälle. [BD The architects’ 

website. 2006. Woodman, E. Three’s company. www-lähde]  

 

 
Kuva 10. Leikkaus Accordian alueesta, Cambridge, Iso-Britannia 
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Alue on suunniteltu erityisesti kevyelle liikenteelle, mutta autopaikkojakin on hillitysti. 

Rakennukset ovat yhteydessä toisiinsa julkisten, puolijulkisten ja yksityisten tilasarjojen 

välityksellä. [The world architecture news. 22.7.2008. Accordia, Cambridge, United 

Kingdom. The master of plans. www-lähde] Asunnot avautuvat kadulle ja yhteisessä 

käytössä olevalle pihalle. Lisäksi asuntojen joka kerroksessa on ulko-oleskelutiloja, 

terasseja ja patioita. [Krokfors 2009] Yhteiset laadukkaat viheralueet korvaavat 

yksityisten puutarhojen puuttumisen. Tarkoitus on ollut luoda kaupunkimainen 

ympäristö ja haluttava asuinalue. [BD The architects’ website. 2006. Woodman, E. 

Three’s company. www-lähde] 

3.3. Helsinki Townhouse kilpailun 
suunnittelualueet Krunuvuoressa ja 
Jätkäsaaressa 

 

 
Kuva 11. Suunnittelualueiden sijainti Helsingissä 

 

Molemmat Helsinki Townhouse kilpailun suunnittelualueet sijaitsevat aivan meren 

äärellä. Maisemat ovat hienot ja näkymät laajat. Toisaalta myös sääolosuhteet ovat 

ainakin hetkittäin ankarat. Tuuli on kovaa ja meri-ilmasto rasittaa julkisivuja. Camillo 

Sitten mukaan maaston epätasaisuuksia ei pidä väkisin oikoa ja rakennusten 

julkisivuissakin pitäisi olla epäsäännöllisyyksiä. Epäsäännöllisyydet helpottavat 

suunnistamista ja ne mahdollisesti katkaisevat tuulen. Laajemmassa mittakaavassa 
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kilpailualueilla katuverkosto onkin vaihtelevaa ja aukiot muuta kuin suorakaiteita, mutta 

townhouse-korttelit rannassa ovat suoraviivaisia.  

 

Camillo Sitte kirjoitti jo 1800-luvun lopulla, että taideteokset ovat siirtyneet pois kaduilta 

sisälle taidekarsinoihin. Kuten myös karnevaalit, kulkueet ja muu taiteellinen vilske on 

siirtynyt sisätiloihin. [Sitte 1900, 109] Sitten mukaan ihmiset ovat tulleet niin aroiksi ja 

julkisesta kanssakäymisestä vieraantuneiksi etteivät pysty työskentelemään, jos joku 

katsoo, eikä pysty syömään avoimen ikkunan äärellä. Samoista syistä johtuen myös 

parvekkeet ovat käyttämättä. [Sitte 1900, 112] 

 

Townhouse-alueella olisi mahdollisuus ja osittain välttämätöntäkin palata Sitten 

ihailemaan avoimuuteen. Suomessa ilmasto aiheuttaa rajoitteita, mutta parhaimmillaan 

yhteispihalle kannettaisiin omia pöytiä ja siellä vietettäisiin laadukasta vapaa-aikaa. 

Samoin kuin rantalaitureille voisi ainakin hetkittäin palata iloinen katuelämä 

karnevaaleineen. 

 

Jätkäsaaressa Saukonkarin varrella ei ole puolijulkista vyöhykettä asuntojen ja 

kevyenliikenteen rantaraitin välissä. Korttelin sisälle jää asemakaavassa kapea 

puolijulkinen ulkotila. Korttelin kahta laitaa rajaa Saukonpaadenpuisto, josta on 

muutaman korttelin matka alueen keskuspuistoon. Asemakaavassa on osoitettu 

korttelin yhteiset leikki- ja oleskelualueet sijoitettavaksi korttelin pohjoisen puolen 

tonteille, kilpailijan valitsemalle paikalle. 

 

Myös Kruunuvuoressa Haakoninlahden rannalla, Haakoninlahdenlaiturin ja 

Wiirinlaiturin varren asuntojen sisäänkäynnit aukeavat kevyenliikenteen rantalaitureille 

ja korttelin sisälle jää pitkä, kapea yhteinen piha-alue. Alueen keskuspuisto alkaa 

korttelirivistön taitekohdasta, Wiirinaukion laidalta. Keskuspuistossa ja sen varrella on 

julkisia palveluita, kuten Wiirinaukiollakin. Townhouse asuntojen pohjakerrokseen 

rantalaitureille avautuvat työtilat yhdistävät asumista ja työntekoa.   

 

Kummallakin alueella Townhouse-kortteleita rajaa yhdeltä sivulta meri, joka on sekä 

julkista tilaa että liikenneväylä vaikka maailman ääriin. 

 

 
Kuva 12. Näkymä Haakoninlahdelta 
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4. HELSINKI TOWNHOUSE – KILPAILU 

4.1. Kilpailun tavoitteet 

Keväällä 2010 (1.2.-30.4.2010) Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto järjesti Helsinki 

Townhouse -kilpailun. Kilpailun tarkoituksena oli löytää kaupunkipientalotyyppejä, jotka 

soveltuvat helsinkiläiseen kaupunkiympäristöön sekä kulttuurisesti että 

kaupunkikuvallisesti ja rikastuttavat paikallista asuntotarjontaa. [Sjöroos & Jalkanen 

2010, 7] Kilpailun tavoitteena oli myös löytää joustavia asuntotyyppejä, joita voidaan 

sijoittaa sekä toisiinsa kiinni omille tonteilleen, että usean asunnon kokonaisuuksina 

suuremmille tonteille. Suunnittelussa oli otettava huomioon erilaiset ja erikokoiset 

ruokakunnat. Tavoitteena oli myös löytää ratkaisuja asumisen ja työn sekoittumiseen 

townhouse-rakenteessa sijoittamalla asunnon yhteyteen työtiloja tai liike- ja 

palvelutiloja asunnon pohjakerrokseen erityisesti Kruunuvuorenrannassa. Myös 

erilaisia ratkaisuja asunnon ulkotiloihin kuten pihoihin, terasseihin, parvekkeisiin ja 

kattoterasseihin toivottiin. [Sjöroos & Jalkanen 2010, 13] 

4.2. Kilpailualueet 

 
Kuva 13. Näkymä Kruunuvuorenrannan suunnittelualueelle ja öljysatamaan 

 

Kilpailuohjelmassa osoitetut suunnittelualueet sijaitsevat Jätkäsaaren luoteisosassa, 

Saukonpaadessa ja entisen Laajasalon öljysataman alueella Kruunuvuorenrannan 

alueen länsirannalla. Suunnittelualue Jätkäsaaressa on 1,04 hehtaaria 

Kruunuvuorenrannassa 1,36 hehtaaria. Jätkäsaaressa on asemakaavan mukaan 

rakennusoikeutta 9010 k-m2 ja Kruunuvuorenrannassa asemakaavaluonnoksen 
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mukaan 21 100 k-m2. Kruunuvuorenrannassa on lisäksi liiketilaa noin 500 m2. [Sjöroos 

& Jalkanen 2010, 16,24] 

 

 
Kuva 14. Näkymä Ruoholahden yli Länsisatamaan ja Jätkäsaaren suunnittelualueelle 

4.3. Suunnitteluohjeet 

Kilpailussa tuli esittää suunnitelmat molemmille kilpailualueille. Talotyypit voivat 

kuitenkin pohjautua samoihin perusratkaisuihin. Asunnot voivat olla 1-3 kerroksen 

korkuisia ja joissakin asuntotyypeissä voi olla useamman kerroksen korkuista tilaa. 

Asuntojakauma painottuu suuriin asuntoihin. Ohjeellinen asuntojakauma on; noin 

puolet pienempiä noin 50 - 120 k-m2 asuntoja ja noin puolet suurempia noin 100 – 180 

k-m2 asuntoja. [Sjöroos & Jalkanen 2010, 14] 

4.4. Erityistä Jätkäsaaressa 

Kilpailualueen julkisivuista muodostuu kaupunkikuvallisesti tärkeää maisematilan 

reunaa. Kaakkoissivu on osa uuden kanava-altaan kaupunkitilaa ja luoteissivu taas osa 

Saukonpaadenpuiston kaupunkitilaa. Kilpailualuetta rajaa koillisessa Heino Kasken 

katu ja Saukontorin kerrostalokortteli.  Kaakossa kilpailualuetta rajaa Saukonkarin 

kevyenliikenteen raitti. 

 

Kilpailualue sisältää kahdessa rivissä yhteensä kuusi rakennusalaa, joiden kaikkien 

suurin sallittu kerrosluku on III. Saukonkarin varren alue muodostuu omatonttisista 

townhouse-asunnoista ja Saukonpaadenpuiston puoleinen alue muodostuu kolmesta 

tontista, jotka muodostavat asunto-osakeyhtiömuotoisen rakenteen.  

 

Asemakaavan mukainen maanalainen pysäköinti oli sitova lähtökohta suunnittelulle. 

Autopaikkojen määrä on 1/ 150 k-m2 tai 1/ asunto. 
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Alue on Helsingin oloissa hyvin tuulinen. Vallitseva tuulen suunta on lounaasta. 

[Sjöroos & Jalkanen 2010, 16] 

 

 
Kuva 15. Ote Saukonpaaden asemakaavasta 

4.5. Erityistä Kruunuvuorenrannassa 

 

Alueen rantavyöhykkeen muodostavat alueen pääaukiolta Haakoninlahdenaukiolta 

alkavat Haakoninlahdenlaituri ja Wiirinlaituri. Tavoitteena on, että siitä tulisi erilaisia 

aktiviteetteja käsittävä alue. Kaupalliset ja julkiset palvelut voivat sijaita sekä omilla 

tonteilla, että asuinrakennusten pohjakerroksissa. Wiirinaukion ja Wirman varteen sekä 

alueen pohjoispäähän sijoittuu baari- ja ravintolatyyppistä liiketilaa yhteensä noin 400 – 

500 h-m2.    

 

Asemakaavaluonnoksessa Haakoninlahdenlaiturin ja Wiirinlaiturin varteen on merkitty 

asuinpientalojen korttelialue ja Saaristolaivastonkadun varteen asuinrakennusten 

korttelialue. Rakennuskorkeus on rannassa II½ ja Saaristolaivastonkadun varressa III 

kerrosta. Lisäksi kattoterassin ja siihen liittyvän sisätilan rakentaminen on sallittua. 

 

Autopaikka vaatimus alueella on 1 autopaikka/ 90 k-m2 asuntoja ja 1 autopaikka/ 90 k-

m2 liiketiloja varten. [Sjöroos & Jalkanen 2010, 24] 
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Kuva 16. Ote asemakaavaluonnoksesta. Kruunuvuorenrannan suunnittelualueen 

korttelit 49292 ja 49275 

 

4.6. Kilpailun tulosten käyttö 

Kruunuvuorenrannassa kilpailun tuloksia on tarkoitus käyttää asemakaavan laatimisen 

pohjana. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto käyttää kilpailun tuloksia harkintansa 

mukaan molemmilla alueilla viitesuunnitelmina tontinluovutuksen yhteydessä. Myös 

voimassa olevan asemakaavan muutosta Jätkäsaaressa voidaan harkita kilpailun 

tulosten perusteella. [Sjöroos & Jalkanen 2010, 12] 
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5. OMAN SUUNNITELMARATKAISUN PERUS-

TEET 

5.1. Kilpailualueet 

5.1.1. Yleistä 

Molemmat kilpailun suunnittelualueet ovat vanhaa teollisuus- ja satama-aluetta, joilla ei 

ennestään ole asuntorakentamista. Jätkäsaaren kortteli on lähes kokonaan 

meritäyttöaluetta.  

 

 
Kuva 17. Vapaa-ajan viettäjiä Jätkäsaaressa 1900-luvun alussa  
 
Kruunuvuoren asumisen historia on 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun huvilaelämää. 

Alun perin huviloita oli Kruunuvuoressa noin 40. Haakoninlahden pohjoispäästä huvilat 

purettiin pois 1920-luvulla, kun öljysatamaa rakennettiin. Nykyään Kruunuvuoren 

alueella on enää muutama huonokuntoinen huvila jäljellä.  



20 

 

 
Kuva 18. Näkymä Stansvikin kartanolle Laajasalossa 1867 

 

Jätkäsaaren suunnittelualueelta on matkaa Helsingin keskustaan noin kaksi kilometriä 

ja Ruoholahden metroasemalle noin kilometri. Lähin raitiovaunupysäkki tulee olemaan 

150 metrin päässä suunnittelualueesta.  

 

Kruunuvuorenrannasta on matkaa Helsingin keskustaan linnuntietä noin 3,5 kilometriä 

ja nykyistä katuverkkoa pitkin noin kymmenen kilometriä. Suunnitteilla on muun 

muassa vesibussi- tai lautta yhteys Helsingin keskustaan Wiirinaukiolta sekä 

raitiotielinja ja kevyenliikenteen väylä siltaa pitkin Helsingin keskustaan. Myös 

metroyhteyttä keskustaan Kruunuvuorenselän ali on suunniteltu. 

 

Kummallakin suunnittelualueella kulkee rantoja kiertävä kevyenliikenteen reitti 

townhouse-asuntojen ja rannan välistä.  

 

Kruunuvuorenrannan palvelut, pienet työpaikat, vapaa-aika- ja virkistystoiminnot 

sijoittuvat tulevaisuudessa alueen itä-länsi suuntaisen puistoakselin varteen ja päihin. 

Puistoakselin länsireuna on Wiirinaukiolla. Alueen keskus, joka käsittää koulun, 

päiväkodin, nuorisotilat, kaupallisia palveluja ja palveluasumista sijoittuu puiston 

keskivaiheille kokoojakadun varteen. Jätkäsaaren alueen palvelut sijaitsevat 

Ruoholahdessa.   

 

Kilpailualueiden suunnittelun lähtökohdat kilpailuohjelmassa ovat samantapaiset. 

Rannan puolella on rivi townhouse-asuntoja ja niiden takana, piha-alueen toisella 

puolella rakennusmassa, jossa on myös pienempiä asuntoja. Lisäksi Kruunuvuoressa 

on jonkin verran liiketilaa. 
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Omassa suunnitelmassani kummankin alueen perusidea on samanlainen. Rannassa 

on kahta eri townhouse-tyyppiä ja rannasta katsottuna taemmassa rivissä pienempiä ja 

suurempia asuntoja osittain päällekkäin. Pysäköinti on kortteleiden sisään jäävän 

yhteispihan alla. Yhteistilat sekä Kruunuvuoressa liiketilat keskittyvät kortteleiden päihin 

ja kortteleita katkaisevien kävelyreittien viereen. 

 

 
Kuva 19. Asemapiirros Kruunuvuorenrannan korttelista 49292 
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Kuva 20. Asemapiirros Jätkäsaaren suunnittelualaueesta 

5.1.2. Asukkaat 

Townhouse-asunnot tulevat olemaan arvokkaita sijaintinsa ja kokonsa vuoksi. Jos 

townhouse-asunnon hankkija on nuori, hän todennäköisesti tekee paljon töitä ja 

arvostaa siksi laadukasta ja helppoa asumista. Jos taas asunnon hankkii joku 

iäkkäämpi, asumisen helppous on silloinkin tärkeää. Hän on ehkä luopunut 

perinteisestä omakotitalosta perheen pienennyttyä. Jos tilaa edelleen tarvitaan, sitä 

tarvitaan ennen kaikkea oman mukavuuden lisäämiseen, mutta ehkä myös yövieraille. 

 

Jos taas asunnon hankkii lapsiperhe, joka kokonsa ja tilaa vievien harrastustensa tai 

kotona työskentelyn takia tarvitsee paljon tilaa, on asunnon tiloja voitava jakaa 

mahdollisimman moneksi erilliseksi huoneeksi. Townhouse ei tähän tarkoitukseen ehkä 

ole kaikkein joustavin ratkaisu neliöihinsä nähden, koska mahdollista ikkunallista 

seinää on perinteiseen omakotitaloon verrattuna vähän. Toisaalta kilpailualueilla on 

muunlaista lisäarvoa tarjottavana myös suurelle perheelle. Luova tilojen käyttö 

asunnon sisälläkin on mahdollista. 

 

 
Kuva 21. Näkymä Saukontorilta Jätkäsaaren kortteliin 20028 
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5.1.3. Materiaalit ja rakenteet 

 

Kuva 22. Townhouse-asuntojen julkisivuja 

 

Rantarakentamisessa eri materiaalien ja rakennusosien saumat muodostavat 

riskikohdan. Siksi materiaaleja käytetään suurina pintoina ja saumakohtia on 

mahdollisimman vähän. Myös eri materiaaleja on mahdollisimman vähän. Tästä 

johtuen myös rakennuksen elinkaaren loppupäässä rakennusta purettaessa lajittelu 

helpottuu.  

. 

 
Kuva 23. Pienempiä asuntoja sisältävän rakennuksen julkisivua Saukonpaaden 

puistoon 

 

Kilpailuehdotuksen townhouse-rakennusten pääasiallinen julkisivumateriaali on 

mustaksi poltettu tai muu tumma tiili esimerkiksi Wienerberger Agora Grafietswart 

mustaksi poltettu tiili. Tiili kestää hyvin merenrannan ilmastoa ja muistuttaa Augustin 
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Ehrensvärdin vuonna 1747 tekemästä linnoitussuunnitelmasta. Ehrensvärd suunnitteli 

linnoitusketjua, joka ympäröisi koko Kruunuvuorenselän. Suunnitelma ei Kruunuvuoren 

osalta toteutunut, mutta Suomenlinnan rakentaminen aloitettiin. Esimerkiksi 1749 

rakennettiin Susisaarelle Palmstjernan bastionit punatiilestä. Townhouse-rakennusten 

lisäksi myös kadunvarren rakennusmassat ovat Kruunuvuorenrannassa myös tummaa 

tiiltä ja Jätkäsaaressa ne ovat vaaleaa rappausta tai tiiltä 

 

Sisäänkäynnin syvennyksissä käytetään metalliverhousta esimerkiksi kuparia 

hapettuneena tai suojakäsiteltynä tai tukevaa laudoitusta tummissa sävyissä. Katto on 

tasainen bitumikermikatto. Räystäillä näkyvät osat ovat peltiä. Räystäät ovat lyhyet, 

jotta tuuli ei repisi niitä. Asuntojen kattoja voisi käyttää aurinkokeräinten 

sijoituspaikkana, koska niitä ei puusto varjosta. 

 

Kaikkien asuntojen ensimmäisen kerroksen kerroskorkeus on 3000 mm sekä toisen ja 

kolmannen kerroksen kerroskorkeus 4000 mm. Neljännen kerroksen kattoterassiin 

liittyvän sisätilan kerroskorkeus on 3000 mm. 

 

Kuva 23. Pienempiä asuntoja sisältävän rakennuksen julkisivua yhteispihalle 
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Kuva 24. Luonnos rakenteista 
 
 
 

 
 

ULKOSEINÄT  
 
tiili 130 mm 
tuuletusväli 40 mm 
lämmöneriste 50 + 125 mm 
betoni 100 mm 
 
LASISEINÄT 
lasijulksivu 3K4 activ-15-sel 
 
VS 1 huoneistojen välinen seinä 
betoni 200 mm 
 
ALAPOHJA 
betoni 80 mm 
lämmöneriste 200 mm 
 
VÄLIPOHJA 
pintarakenne 30 mm 
ontelolaatta 370 mm 
 
YLÄPOHJA 
peltikate/ bitumihuopakate 
aluskate 
kevytsora 
betoni 200 mm 

5.1.4. Asuntotyypit ja asuntojakauma suunnittelualueilla 

 

ASUNTOTYYPIT 
 
Townhouse 1A 4 huonetta + keittiö  182,6 m2 
Townhouse 1B  4 huonetta + keittiö  191,3 m2 
Townhouse 2A  4 huonetta + keittiö  178,8 m2 
Townhouse 2B 4 huonetta + keittiö  187,9 m2 
asunto A 2 - 3 huonetta + keittiö 86,9 m2 
asunto B 3 - 5 huonetta + keittiö 177,6 m2 
asunto C 3 - 4 huonetta + keittiö 144,5 m2 
asunto D huone + keittiö  45,7 m2 
asunto E 2 - 3 huonetta + keittiö 99,5 m2 
asunto F huone + keittiö  38,6 m2 
asunto G 2 - 4 huonetta + keittiö 154,5 m2 
asunto H 4 huonetta + keittiö  200,9 m2 
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Kuva 25. Eri asuntotyyppien ja muiden tilojen sijoittuminen Jätkäsaaresa 

 
ASUNTOJAKAUMA 
 
JÄTKÄSAARI kortteli 20028 
6 kpl Townhouse 1B 
18 kpl Townhouse 2B 
6 kpl asunto F 
11 kpl asunto G 
12 kpl asunto H 
yhteensä    8797 m2 
MUUT TILAT 
yhteistila (sauna+kerhotila)  140 m2 
asuntojen varastot   99 m2 
ulkoiluvälinevarasto + tekniset tilat   133 m2 
jätteet    10 m2 
väestönsuoja   90 m2 
muut tilat yhteensä   472 m2 
asuin ja muut tilat yhteensä  9269 m2 
autohalli   2852 m2
    
kaikki tilat yhteensä   12121 m2 
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KRUUNUVUORENRANTA kortteli 49271 
ASUMINEN 
12 kpl Townhouse 1A  
6 kpl asunto A 
6 kpl asunto B 
1 kpl asunto C 
yhteensä   3923 m2 
MUUT TILAT 
työtila   59 m2 
yhteistila (sauna+kerhotila)  149 m2 
asuntojen varastot    166 m2 
ulkoiluvälinevarasto   20 m2 
ulkoiluvälinevar/ väestönsuoja  64 m2
  
tekniset tilat   14 m2 
jätteiden käsittely   13 m2 
siivous   5 m2 
muut tilat yhteensä   490 m2 
asuin- ja muut tilat yhteensä  4413 m2 
autohallit   1344 m2 
kaikki tilat yhteensä    5757 m2 
  
KRUUNUVUORENRANTA kortteli 49272 
ASUMINEN 
7 kpl Townhouse 1A 
7 kpl Townhouse 2A 
6 kpl asunto A 
6 kpl asunto B 
1 kpl asunto C 
yhteensä   4261 m2 
MUUT TILAT 
liikehuoneisto 1   143 m2 
liikehuoneisto 2   326 m2 
työtila   59 m2 
asuntojen varastot    317 m2 
tekniset tilat   19 m2 
jätteiden käsittely   13 m2 
siivous   5 m2 
muut tilat yhteensä   882 m2 
asuin ja muut tilat yhteensä  5143 m2 
autohalli   1463 m2 
kaikki tilat yhteensä   6606 m2 
  
KRUUNUVUORENRANTA kortteli 49292 
ASUMINEN 
7 kpl Townhouse 2A 
4 kpl asunto A 
4 kpl asunto B 
1 kpl asunto C 
2 kpl asunto D 
3 kpl asunto E 
yhteensä   2844 m2 
MUUT TILAT 
liikehuoneisto 3   177 m2 
työtila   59 m2 
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yhteistila (sauna+kerhotila)  149 m2 
asuntojen varastot    82 m2 
ulkoiluvälinevarasto   25 m2 
ulkoiluvälinevarasto/ väestönsuoja  75 m2 
tekniset tilat   5 m2 
siivous   9 m2 
muut tilat yhteensä   581 m2 
asuin ja muut tilat yhteensä  3425 m2 
autohalli   1373 m2 
kaikki tilat yhteensä   4798 m2 
 
KRUUNUVUORENRANTA kortteli 49275 
ASUMINEN 
9 kpl Townhouse 1A 
9 kpl Townhouse 2A 
8 kpl asunto A 
9 kpl asunto B 
1 kpl asunto C 
8 kpl asunto D 
8 kpl asunto E 
yhteensä   6893 m2 
MUUT TILAT 
liikehuoneisto 4   155 m2 
työtila   75 m2 
asuntojen varastot    540 m2 
ulkoiluvälinevarasto/ väestönsuoja  95 m2 
tekniset tilat   5 m2 
jätteiden käsittely   21 m2 
muut tilat yhteensä   891 m2 
asuin ja muut tilat yhteensä  7784 m2 
autohalli   2030 m2 
kaikki tilat yhteensä   9814 m2 
 
KRUUNUVUORENRANTA YHTEENSÄ 
asumista   17921 m2 
muita tiloja    2844 m2 
autohallit   6210 m2 
kaikki yhteensä   26975 m2 

 
Kuva 26. Eri asuntotyyppien ja muiden tilojen sijoittuminen Kruunuvuorenrannassa 
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5.1.5. Townhouse-asunnot 

 

 

Kuva 27. Aluejulkisivu Saukonkarille 

 

Townhouse-asuntojen pääsisäänkäynti on rannan puolelta ensimmäisestä kerroksesta. 

Asuntojen sisätilat ovat mahdollisimman joustavia ja yleispäteviä. Jos townhouse-

asunnossa yhdistyy sekä koti että työtila, asunnon sisäinen tilahierarkia muuttuu 

julkisemmasta yksityisemmäksi asunnon kerroksia ylöspäin mentäessä. Lisäksi 

jokaisessa kerroksessa tila muuttuu yksityisemmäksi mereltä yhteispihalle päin. 

Makuuhuoneiksi ajatellut tilat ovat siis korttelin sisäosaan päin ja asunnon yhteis- ja 

oleskelutilat avautuvat merelle.  

 

 
Kuva 28. Aluejulkisivu Haakoninlahdenlaiturille 
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5.1.5.1 Townhouse 1A Kruunuvuorenrannassa 

 

 

 
 

Kuva 29. Townhouse 1A leikkaus 

 

 
Kuva 30. Sisänäkymä 

 

Kruunuvuorenrannassa Townhouse-asunnot on porrastettu rinteeseen niin, että 

ensimmäinen kerros on samalla tasolla kuin autohalli. Asunnon ensimmäisestä 

kerroksesta on sisäkautta käynti autohalliin. 

 

Ensimmäisessä kerroksessa on asuinhuone rannan puolella. Sitä voi käyttää 

esimerkiksi työhuoneena, makuuhuoneena, kotiteatterina, harraste- tai oleskelutilana. 

Takaosassa on varasto- ja teknistä tilaa. Toisessa kerroksessa on ruokailu- ja 

oleskelutilaan avautuva keittiö rannan puolella. Ruokailutilasta on siis merinäköala ja 

käynti parvekkeelle. Yhteispihan puolella on erillinen suljettava huone, jonka vieressä 

on terassi. Portaan vieressä on ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa wc- ja 

suihkutila. Ylimmässä kerroksessa on saunaosasto, oleskelutila, vaatehuoltotila ja 

erillinen suljettava huone sekä kattoterassi. Asunnossa on neljä huonetta ja keittiö ja 

sen koko on 182,6 neliömetriä. Tämä townhouse-asunto voidaan myöhemmin varustaa 

asunnon sisäisellä hissillä.  

 

Asunnon ulkotilat sijaitsevat toisessa ja kolmannessa kerroksessa. Toisessa 

kerroksessa on parveke (4,5 m2) ja terassi (11 m2). Kolmannessa kerroksessa on 

kattoterassi (29 m2). 

 

 
Kuva 31. Townhouse 1A sisänäkymä 
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Kuva 32. Townhouse 1A pohjapiirrokset 
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5.1.5.2 Townhouse 1B Jätkäsaaressa 

Jätkäsaaressa kaikki townhouse-asuntojen tilat ovat maan päällä. Käynti yhteispihalle 

on ensimmäisestä kerroksesta. Käynti autohalliin on ulkokautta Saukonpaaden 

puoleisen rakennusrivin sisäänkäyntipihan kautta. Asuinhuone kolmannesta 

kerroksesta puuttuu, jotta kattoterassilta olisi näköalat merelle ja 

Saukonpaadenpuistoon myös yhteispihan läpi. Ensimmäisessä kerroksessa on kaksi 

erillistä huonetta, joista Saukonkarin puoleinen huone voi olla erillinen sivuasunto tai 

kotitoimisto. Muutoin asunto on samanlainen kuin Kruunuvuorenrannassa. Asunnon 

pinta-ala on 191,3 neliömetriä.    

 

Asunnossa on ulkotiloja jokaisessa kolmessa kerroksessa. Ensimmäisessä 

kerroksessa on yhteispihalle aukeava piha (15 m2). Toisessa kerroksessa on merelle 

aukeava parveke (4,5 m2) ja yhteispihalle avautuva suurempi parveke (11 m2). Sieltä 

on ulkoporras ensimmäisen kerroksen pihalle. Kolmannessa kerroksessa oleva 

kattoterassi (55 m2) ulottuu koko rakennuksen läpi. Kattoterassin toiselta reunalta on 

näköala kanava-altaalle ja pihan puolelta yhteispihan ja Saukonpaadenpuiston yli 

merelle. 

 
Kuva 33. Townhouse 1B pohjapiirrokset 
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5.1.5.3 Townhouse 2A Kruunuvuorenrannassa 

Townhouse 2-asunnon tilahierarkia ja tilojen järjestyskin on osittain sama kuin 

townhouse 1-asunnon. Ensimmäistä kerroksessa on mahdollista tehdä työtila tai 

sivuasunto. Toisessa kerroksessa ovat asunnon yhteistilat ja ylimmässä kerroksessa 

saunaosasto, erillinen huone ja kattoterassi. Townhouse 2-asunnon erilliset 

asuinhuoneet ovat pienemmät kuin townhouse 1-vaihtoehdossa. Lisäksi keittiö on 

yhteispihan puolella. Merelle päin aukeaa oleskelutila ja ranskalainen parveke. 

Asunnossa on neljä huonetta ja keittiö ja sen koko on 178,8 neliömetriä. 

 

Asunnon ulkotilat ovat toisessa ja kolmannessa kerroksessa. Toisessa kerroksessa on 

merelle päin avautuvan ranskalaisen parvekkeen lisäksi terassi (11 m2) yhteispihalle 

päin. Kolmannessa kerroksessa on parveke yhteispihalle ja kattoterassi (10 m2) 

merelle päin.  

 
Kuva 34. Townhouse 2A pohjapiirrokset 
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Kuva 35. Townhouse 2A sisänäkymä 

 

 
Kuva 36. Townhouse 2A leikkaus 
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5.1.5.4 Townhouse 2B Jätkäsaaressa 

Asunto on muuten kuten 2A Kruunuvuorenrannassa, mutta kolmannen kerroksen 

asuinhuone ja vaatehuoltotila ovat ensimmäisessä kerroksessa pihan puolella. 

Asunnon koko on 187,5 neliömetriä. 

 

Ensimmäisessä kerroksessa on yhteispihalle avautuva piha (12 m2). Toisessa 

kerroksessa on merelle päin ranskalainen parveke ja pihalle päin parveke (10 m2). 

Kolmannessa kerroksessa on kattoterassit merelle (10 m2) ja pihalle (13 m2) päin. 

 

 
 

Kuva 37. Townhouse 2B pohjapiirrokset 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

5.1.6. Townhouse-asuntojen ulkotilat 

Asunnoista on yhteys ulos jokaisesta kerroksesta. Pääsisäänkäynti aukeaa rannan 

kevyenliikenteen väylälle. Keskimmäisestä kerroksesta yhteispihalle päin aukeaa 

terassi ja merelle päin parveke. Suurin ulkotila on kolmannessa kerroksessa oleva 

kattoterassi. 

 

Jätkäsaaren townhouse-asunnoissa on ulkoporras ensimmäisen kerroksen pihalta 

toisen kerroksen terassille. Portaiden yhteydessä, osittain portaan alla voi olla 

ulkovarasto. 

 

Kattoterassilla istutusruukuilla voi tehdä tuulensuojaa. Säleiköt ja ritilät eivät tuuliseen 

rantaan sovi, koska ne saattavat aiheuttaa häiritsevää ääntä tuulella. Kattoterassi on 

katettu vain osittain, ettei tuuli tarttuisi suureen kattoon. Lisäksi kattoterassien 

avoimuus myös parantaa taemman rakennusrivin näköaloja merelle. 

5.1.7. Taemman rakennusrivin asunnot 

 

Kuva 38. Aluejulksivu Saukonpaadenpuistoon 

 

Mereltä katsottuna taemmassa rakennusrivissä asuntojen koot vaihtelevat 

Kruunuvuoressa 45,7 ja 185,4 neliömetrin välillä ja Jätkäsaaressa 38,6 ja 200,9 

neliömetrin välillä. Pienimmät asunnoista ovat yksi- ja suurimmat kolmekerroksisia. 

 

Sisäänkäynnit asuntoihin ovat joko maantasosta tai toisesta kerroksesta ulkoportaan 

kautta. Kaikissa asunnoissa on oma sauna. Asuntojen varastotilat on sijoitettu 

alimpaan kerrokseen kadun puolelle tai alas autohallin kanssa samalle tasolle. 

Ylimmässä kerroksessa on kattoterasseja ja pieniä sisätiloja. 

 

Kaikissa asunnoissa on mahdollisimman suuria yhtenäisiä tiloja, joita voi jakaa tarpeen 

mukaan erillisiksi huoneiksi. Asuntojen aputilat on järjestetty vyöhykkeiksi suuremman 

tilan reunalle. Ne voidaan tarpeen mukaan avata tai sulkea kokonaan pois näkyvistä 

liukuovilla. 

 

 
Kuva 39. Aluejulkisivu Saaristolaivastonkadulle 
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5.1.8. Työtilat 

Townhouse-asunnoissa osa ensimmäisestä kerroksesta on mahdollista muuttaa joko 

työtilaksi tai sivuasunnoksi. Sinne voidaan järjestää oma sisäänkäynti tai kulku voi olla 

samasta eteisestä muun asunnon kanssa. Rantalaiturille päin aukeaa työtila tai 

sivuasunnon asuinhuone. Keskellä runkoa on paikka wc-, pesu- ja keittiötiloille.  

 

Alimman kerroksen takaosassa sijaitsevan varasto- ja teknisen tilan määrää ja 

suhdetta muuhun tilaan voi säätää tarpeen mukaan.  

 

 
Kuva 40. Näkymä Haakoninlahdenlaiturille 

5.1.9. Esteettömyys 

 

Kuva 41. Leikkaus Wisan kävelyreitin suuntaisesti 

 

Osassa asunnoissa ensimmäinen kerros on survival floor, joten varustamalla asunnon 

sisäänkäynti luiskalla sitä pystyy käyttämään myös pyörätuolin käyttäjä. Asuntojen 

ensimmäiseen kerrokseen pääsee autohallin kautta ilman tasoeroja ja asuntojen 

toiseen kerrokseen pääsee pihan kautta korttelin keskellä olevan luiskan kautta 

esteettömästi. Osassa asuntoja (townhouse 1) on mahdollisuus rakentaa jälkeenpäin 

hissi joko ensimmäisen ja toisen kerroksen välille olemassa olevaan aukkoon tai 

kolmanteen kerrokseen asti purkamalla palan toisen ja kolmannen kerroksen välistä 

välipohjaa. 
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Kuva 42. Leikakus Wisan kävelyreitin poikki  

 

 

5.1.10. Puoliyksityinen ulkotila – yhteispihat 

 
Kuva 43. Leikkaus Jätkäsaaren korttelista 20028, keskellä yhteispiha 

 

Kortteleiden sisällä olevat yhteispihat ovat pysäköintitilan päällä. Yhteispihat ovat pitkiä 

ja niiden tuulisuutta vähentävät puu- ja pensasryhmät, jotka on istutettu altaisiin. Altaat 

ulottuvat pihakannen ja autohallin läpi maahan asti. Pihakannen päällä kasveja on 

suurissa istutusaltaissa ja lisäksi kannella kasvaa nurmea. 

 

Osasta asunnoista on ovi suoraan yhteispihaan ilman välittävää yksityistä pihatilaa. 

Ideana onkin, että asukkaat voivat ottaa yhteisen piha alueen paremmin haltuun ja 

tuntea sen omakseen viemällä esimerkiksi omia istuskeluryhmiä yhteispihan puolelle ja 

vaikka juomalla aamukahvit siellä. Kun yhteispihaa käytetään ja siellä on elämää, siitä 

muodostuu turvallinen ja mielenkiintoinen piha. 

 

Koska rakennusrivin yhteispihan puoleinen julkisivu on polveileva, muodostuu 

rakennuksen kylkeen myös suojaisia koloja. Yksityisen ja julkisen raja hämärtyy pihan 

puolella, kun se kadun puolella on suoraviivaisempi. Toki rantalaiturillekin voi mennä 

istuskelemaan ja aikaa viettämään.  
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Kuva 44. Näkymä Kruunuvuorenrannan kortteleiden 49292 ja 49275 pihoille 

5.1.10.1 Yhteispihan kasvillisuus 

 

Pitkiin ja kapeisiin yhteispihoihin paistaa aurinko esteettömästi vain muutaman tunnin 

päivässä. Tuulensuojaa muodostavia korkeampia puu- ja pensasryhmiä on vain 

pihojen päissä, etteivät ne varjostaisi pihaa. 

 

Pihojen kasvillisuus on monivuotista. Istutusaltaissa kasvavat pihapuina esimerkiksi 

omena-, luumu- ja kirsikkapuut ovat hyviä, koska ne eivät kasva kovin isoiksi ja niitä voi 

leikata. Lisäksi ne kukkivat kauniisti ja niiden hedelmiä voivat syödä ihmiset ja eläimet.   

 

Autohallin päällä on lisäksi pihlajaryhmiä. Pihlaja menestyy ohuessakin 

maakerroksessa kasvattamalla juuret pinnan myötäisesti. Lisäksi esimerkiksi 

ruotsinpihlaja kestää hyvin myrskyjä ja suolavettä, joten se sopii meren rantaan. Se on 

myös hidaskasvuinen, eikä kasva korkeaksi. 

 

Jotta pihoilla olisi talvellakin vihreää, on joukossa myös erilaisia havukasveja, 

esimerkiksi katajaa aurinkoisimmilla paikoilla puuryhmien etelä- ja lounaispuolella sekä 

tuijia varjoisammilla paikoilla. 

5.1.10.2 Yhteispihan kalusteet 

Yhteispihan kalusteet ovat sellaisia, ettei niitä tarvitse kerätä pois talveksi ja varastoida, 

vaan ne voivat olla paikallaan ympäri vuoden. Pihalla on hiekkaleikkialueiden ja muiden 

leikkivälineiden lisäksi betonista valettuja istuskelupenkkejä ja pöytiä sekä sinkitystä ja 

maalatusta pellistä valmistettuja kiinteitä auringonvarjoja. Varjot toimivat myös 

valaisimina ja ne merkitsevät istuskelupaikkoja ja suojaavat vaikkapa leikkiviä lapsia 

sateelta. 
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5.1.10.3 Sadevesi yhteispihalla 

Sadevedenpoisto pihakannelta tapahtuu kivettyjä painanteita pitkin, jotta vesi ei veisi 

kannen päällä olevaa ohutta maakerrosta mukanaan. Osa vedestä ohjautuu kasvien 

juurille ja osa johdatellaan pihan läpi pihan päihin missä se kerätään vesi- ja 

kosteikkokasvialtaaseen ja siitä viemäriverkostoon. Jos sadevettä ei ole riittävästi, 

kasveja kastellaan vesijohtovedellä. Jos vettä pääsee imeytymään maakerroksen läpi 

autohallin betoniselle yläpohjalle asti, vesi ohjataan pois autohallin kautta viemäriin. 

5.1.10.4 Yhteispihan talvikäyttö 

Talvella yhteispihalla voidaan ainakin pelastustiellä kulkea aurattua reittiä. Pelikenttä 

voidaan jäädyttää luistinradaksi ja pihan ympäri voi tehdä pienen hiihtolenkin. 

5.1.10.5 Pihojen soveltuvuus erilaisille asukasryhmille 

Vaikka pihatilaa on melko vähän, se on monipuolista. Perheen kanssa voi ulkoilla 

omilla terasseilla. Nuoriso ja isommat lapset ehkä löytävät paikkansa rannan laiturilta ja 

pienemmät lapset yhteispihalta oman kodin läheisyydestä. Aikuisten tapaamisia voi 

järjestää yhteistiloissa. Ikäihmiset viihtyvät ehkä myös yhteispihalla korttelin sisällä ja 

käyttävät sen istuskelupaikkoja ja kävelypolkuja. Esimerkiksi kävelemällä koko 

Kruunuvuorenrannan yhteispihavyöhykkeen päästä päähän ja poikkeamalla 

Wiirinaukiolla, kertyy matkaa pienten mutkien kautta noin kilometri. 

 

Eri asukasryhmät käyttävät pihoja todennäköisesti hieman eri vuorokaudenaikoina. 

Kotona paljon aikaa viettävät vanhukset ja pikkulapsiperheet oleskelevat siellä 

pääasiassa päivällä, isommat lapset iltapäivällä ja alkuillasta ja nuoriso ehkä 

myöhemmin illalla.  

5.1.11. Kiinteistönhoito 

Joitakin kiinteistönhoidon palveluita on kannattavaa hankkia yhteisesti. Rakennuksia 

voisi hoitaa ja huoltaa kuten rivitaloa tai pienkerrostaloa, vaikka hallinnollisesti se 

koostuisi paljon pienemmistä, esimerkiksi vain yhden asunnon kokoisista yksiköistä. 

Lumi- ja puutarhatöitä sekä pieniä huolto- ja kunnossapitotöitä on 

kustannustehokkaampaa hankkia yhdessä kuin kaikkien erikseen. Asunnot voisivat 

esimerkiksi muodostaa osuuskunnan tätä varten. 
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5.1.12. Erityistä Kruunuvuorenrannassa 

5.1.12.1 Yhteispihan esteettömyys – Wisan ja Wiiman luiskat 

Yhteispihat ovat noin toisen kerroksen lattian korkeudella ja niihin pääsee 

rantalaitureilta portaita pitkin ja Saaristolaivastonkadulta päin nousemalla luiskia pitkin 

ylös tai oikaisemalla portaita pitkin. Luiskat on pengerretty istutusvyöhykkeiden väleihin 

ja kokonaisuus muodostaa myös tuulen katkaisevan vyöhykkeen keskelle pihaa. 

 

 
Kuva 45. Luiskat katutasolta yhteispihalle 

5.1.12.2 Korttelin yhteiset sisätilat 

 

Kuva 46. Yhteisrakennuksen julkisivut kävelyreitille ja rantalaiturille 

 

Kruunuvuoressa on kaksi asukkaiden yhteisrakennusta. Toinen on Wisan ja toinen 

Wiiman varrella. Rantalaiturille aukeaa ensimmäisen kerroksen tila, jota voi käyttää 

kerho- ja kokoustilana. Yhteispihalta on esteetön pääsy toisen kerroksen saunatiloihin. 

Kolmannessa kerroksessa on kattoterassi ja pienempi kerhohuone. Rakennusten tiloja 

voivat käyttää asukkaat yhdessä tai yksityisesti, esimerkiksi perhejuhlien pitoon tai 

saunailtoihin. Kortteleiden yrittäjät voivat käyttää tilaa esimerkiksi neuvottelutilana. 
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Yhteisrakennuksen ylläpitokustannusten peittämiseksi tiloja voi vuokrata myös muille 

kuin oman korttelin asukkaille ja yrittäjille. Jos käyttöä ei ole riittävästi, koko 

rakennuksen tai sen ensimmäisen kerroksen voi vuokrata pidemmäksi aikaa pois. 

 

 
Kuva 47. Yhteisrakennuksen pohjapiirrokset 
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5.1.12.3 Liiketilat 

 

Kuva 48. Ravintolatilojen julkisivut Wiirinaukiolle 

 

Kruunuvuorenrannassa liiketiloja on neljä ja ne on ajateltu ravintola- ja baarityyppiseksi 

tilaksi. Kolme tiloista on Wiirinaukion laidoilla ja yksi Haakoninlahden laiturin 

pohjoispäässä. Lisäksi Wiiman varrella yksi asunto ja Wisan varrella kaksi asuntoa, 

joiden alimmasta kerroksesta voidaan erottaa erillinen, itsenäinen työ- tai liiketila 

esimerkiksi kampaamolle, hoitolalle tai toimistolle. Näiden lisäksi kaikkien townhouse-

asuntojen alimmasta kerroksessa on mahdollista erottaa itsenäinen työhuone tai 

kotitoimisto.   

Kuva 49. Wiirinaukion reunalla olevien ravintolatilojen pohjapiirrokset 
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5.1.12.4 Pysäköinti 

Pysäköinti on pihakannen alla ja sinne on käynti kaikista rannan townhouse-asunnoista 

sekä Saaristolaivurinkadun alemmista asunnoista suoraan asunnosta sisäkautta ja 

ylemmän kerroksen asunnoista yhteys halliin on maantasokerroksen kautta. 

 

Ajo halliin on Saaristolaivurinkadun puoleisen rakennusrintaman läpi kolmesta 

kohdasta. Samoista kohdista on pelastustie rakennusten väliin yhteispihalle.  

 

Jätteiden keräyspisteet on sijoitettu autohallin sisäänkäyntien kohdalle. 

 
Kuva 50. Leikkaus korttelista 49272 Kruunuvuorenrannassa 
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5.1.13. Erityistä Jätkäsaaressa 

5.1.13.1 Sisäänkäynnit 

Kadunpuoleisen rakennusrintaman pienemmille asunnoille on muodostettu katulinjasta 

sisäänvedettyjä sisäänkäyntipihoja, joista on yhteys myös korttelin sisälle yhteispihalle. 

Sisääntulopihalle ja -portaikkoon aukeaa asuntojen ovia ja siitä on yhteys alas 

autohalliin. Yhteisellä sisäänkäyntipihalla on mahdollisuus kohdata naapureita. Lisäksi 

sisäänkäyntien keskittäminen lisää asuntoryhmien tunnistettavuutta katujulkisivussa. 

Kun rakennukset muutoin ovat vaaleita, sisään vedetyn osan materiaalit ovat samoja 

kuin townhouse-asuntojen sisäänkäynneissä eli tummaa metalliverhousta tai kuparia 

hapettuneena tai suojakäsiteltynä. 

5.1.13.2 Pysäköinti 

Pysäköinti on pihakannen alla ja sinne on käynti jalkaisin Saukonpaaden puoleisen 

rakennusrivin sisäänkäyntipihoilta.  

 

Ajo halliin on Saukonpaaden puoleisen rakennusrintaman läpi. Ajorampin katolla on 

terassoitu luiska, jota pitkin pääsee esteettömästi korttelin yhteisrakennuksen toiseen 

kerrokseen saunaosastolle.  

 

Jätteiden keräyspiste on sijoitettu autohallin sisäänkäynnin yhteyteen. Pelastustie 

rakennusten väliin yhteispihalle on jalankulkureittejä pitkin.  

 
Kuva 51. Leikkaus Jätkäsaaren pysäköintiratkaisusta 

5.1.13.3 Yhteistilat 

Korttelin keskimmäisen rakennuksen kahdessa alimmassa kerroksessa on osittain 

yhteistiloja. Alimmassa kerroksessa on kerho-, kokous- tai toimintatila ja toisessa 

kerroksessa saunaosasto, jonne on esteetön käynti Saukonkarin kautta luiskaa pitkin. 

Luiska on autohallin sisäänajorampin päällä ja sen sivussa on terassoituja tasoja, joilta 

on näköala Saukonkarin yli kanava-altaalle. Terassit ovat myös osa yhteispihaa. 
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6. LOPUKSI 

Molemmista kilpailualueista on mahdollista muodostua omaleimainen ja haluttu 

asuinympäristö. Asuminen alueilla vastaisi monen ihmisen mielikuvaa täydellisestä 

asuinympäristöstä; omakotitalomaista asumista keskeisellä paikalla, meren rannalla. 

Jätkäsaari on jo nyt lähes keskusta-asumista Helsingissä ja Kruunuvuorestakin 

yhteydet keskustaan paranevat, kun aluetta rakennetaan. Townhouse-asunto saattaa 

olla huolettomampi kuin perinteinen omakotitalo, mutta se tarjoaa kuitenkin samoja 

mukavuuksia ja etuja eli paljon monikäyttöistä tilaa sisällä sekä ulkona. Oman kodin 

yksityisyyden lisänä ovat kilpailualueilla tiivis naapurusto ja lähellä sijaitsevat palvelut. 

 

Asunnoista on mahdollisuus päästä suoraan julkisen kaupunkielämän keskelle, tai sitä 

voi seurata oman asunnon suojista. Oman lisänsä alueen elämään sekä julkisten 

ulkotilojen ja palveluiden käyttäjiin tuovat alueelle rantautuneet veneilijät ja vesiliikenne 

kesäisin. 
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ÖLJYSATAMAN RAKENTEITA KRUUNUVUORENRANNASSASUUNNITTELUALUE

HELSINKI TOWNHOUSE

Suunnitelma on tehty Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston keväällä 2010 järjestämän Helsinki Townhouse
kilpailun ohjelman mukaan. Kilpailun tarkoituksena oli löytää kaupunkipientalotyyppejä, jotka soveltuvat
helsinkiläiseen kaupunkiympäristöön sekä kulttuurisesti että kaupunkikuvallisesti ja rikastuttavat paikallista
asuntotarjontaa.

Kilpailuohjelmassa osoitetut suunnittelualueet sijaitsevat Jätkäsaaren luoteisosassa, Saukonpaadessa ja
entisen Laajasalon öljysataman alueella Kruunuvuorenrannan alueen länsirannalla. Suunnittelualue
Jätkäsaaressa on 1,04 hehtaaria ja Kruunuvuorenrannassa 1,36 hehtaaria. Jätkäsaaressa on asemakaavan
mukaan rakennusoikeutta 9 010 k-m2 ja Kruunuvuorenrannassa asemakaavaluonnoksen mukaan 21 100 k-m2.
Kruunuvuorenrannassa on lisäksi liiketilaa noin 500 m2.

Kummallakin alueella perusidea on samanlainen; rannan puolella on rivi townhouse-asuntoja, keskellä korttelia
yhteispiha. Pihan toisella puolella on rakennusrintama, jossa on erikokoisia asuntoja. Townhouse-asunnot
Jätkäsaaressa avautuvat kanava-altaalle ja Saukonkarin kevyen liikenteen rantaraitille. Kruunuvuorenrannan
townhouse-asunnoista avautuvat näkymät Kruunuvuorenselän yli Helsingin keskustaan päin.

Suunnitelma käsittää kaksi muunneltavaa townhouse-tyyppiä rantaan ja lisäksi pienempiä osittain päällekkäisiä
asuntotyyppejä taaempaan rakennusriviin. Pääasiallinen julkisivumateriaali on mustaksi poltettu tai tumma tiili
yhdistettynä suuriin lasipintoihin. Tiili kestää hyvin merenrantaolosuhteita ja materiaalien saumakohdat
minimoimalla mahdolliset vuotokohdat vähenevät. Sisäänkäynnin syvennyksissä käytetään metalliverhousta
esimerkiksi kuparia hapettuneena tai suojakäsiteltynä tai tukevaa laudoitusta tummissa sävyissä. Katot ovat
tasakattoja ja toimivat osittain kattoterasseina.

Townhouse-asuntojen pääsisäänkäynti on rannan puolelta ensimmäisestä kerroksesta. Asuntojen sisätilat ovat
mahdollisimman joustavia ja yleispäteviä. Jos townhouse-asunnossa yhdistyy sekä koti että työtila, asunnon
sisäinen tilahierarkia muuttuu julkisemmasta yksityisemmäksi asunnon kerroksia ylöspäin mentäessä.

Mereltä katsottuna taemmassa rakennusrivissä asuntojen koot vaihtelevat Kruunuvuoressa 45,7 ja 185,4 neliön
välillä ja Jätkäsaaressa 38,6 ja 200,9 neliön välillä. Pienimmät asunnoista ovat yksi- ja suurimmat
kolmekerroksisia. Kaikissa asunnoissa on mahdollisimman suuria yhtenäisiä tiloja, joita voi jakaa tarpeen
mukaan erillisiksi huoneiksi. Asuntojen aputilat on järjestetty vyöhykkeiksi suuremman tilan reunalle. Ne voidaan
tarpeen mukaan avata tai sulkea kokonaan pois näkyvistä liukuovilla.
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h
11,5 m2

vh

(hissi)

h
11,5 m2

takka

yhteistiloja

asunto G
peilikuvana

ASUNTO GASUNTO F

1. KERROS

ASUNTO G

2. KERROS

asunto G
peilikuvana

ASUNTO H

asunto H
peilikuvana

3. KERROS

ASUNTO H

asunto H
peilikuvana

4. KERROS

ASUNTO H

asunto H
peilikuvana

terassi
khh

h + k
68 m2

parv

h
53 m2

s +
pesuh
10 m2

khh

h + k
58 m2

s +
pesuh
6 m2

h + k
24 m2

vh

varasto/
porras
ylempään
asuntoon työtila

34,5 m2

työtila/
asuntoa
34 m2

kk/vh

h + k
31 m2

s +
pesuh
8,5 m2

huone
29 m2

kk

varasto/
porras
ylempään
asuntoon

khh

terassi

1. KERROS

TYÖTILA

2. KERROS

ASUNTO C

3. KERROS

ASUNTO C

4. KERROS

ASUNTO C

C
3

(hissi)

h

var

h
19 m2vh

pesuh
+ wc kk (hissi)

h
14 m2

h + K
42,5 m2

takka

parv

s +
pesuh
10,5 m2

takka

1. kerros 86,7 m2
2. kerros 76,1 m2
3. kerros 28,5 m2
YHT 191,3 m2

khh

piha

terassi
h + k
37,5 m2

sauna +
pesuh
6 m2

h
34,5 m2

ASUNTO DASUNTO E

1. KERROS 2. KERROS

ASUNTO E

khh

h + k
32 m2

ASUNNOT  A  JA  B  POHJAPIIRROKSET  1 :  200

ASUNNOTO  C  POHJAPIIRROKSET  1 : 200

TOWNHOUSE 2A  POHJAPIIRROKSET  1 :  200

TOWNHOUSE 1B  POHJAPIIRROKSET  1 : 200

ASUNNOT  F, G  JA  H  POHJAPIIRROKSET  1 : 200

ASUNNOT D  JA  E  POHJAPIIRROKSET  1 : 200
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Saukonpolku

JÄTKÄSAARI SATAMAKÄYTÖSSÄ SUUNNITTELUALUE

2. kerros +6,4

1. kerros +3,4

3. kerros +10,4

4. kerros +14,4

               +17,6

Saukonkari + 3,0

autohalli + 0

ALUEJULKISIVU SAUKONKARILLE  1 : 500

ALUEJULKISIVU SAUKONPAADENPUISTOON  1 : 500
LEIKKAUS B2  1 : 500
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II½ II½ II½ II½ II½ II½ II½ II½

townhouse-asunnot Saukonkarin varrella
6 kpl 191,3 m2
18 kpl 187,9 m2
yht 4530 m2

S a u k o n k a r i

H e i n o  K a s k e n  k a t u

II½ II½ II½ II½ II½ II½ II½ II½ II½ II½ II½ II½ II½ II½ II½ II½

asunnot Saukonpaaden varrella
38,6 - 200,9 m2
yht 2093,7 m2

parveke

kattoterassi

maantasopiha

yhteispiha

+3,0

+3,0

+3,35
+6,34

+3,34

+3,35

+3,35

+4,58

+3,0 +3,0

+4,0

ajoramppi autohalliin,
päällä terassoitu luiska
yhteisrakennuksen
toiseen kerrokseen

2 alinta kerrosta yhteistiloja
sauna + kokoontumistila
yht. 139,7 m2

+3,67

S a u k o n p a a d e n p u i s t o

III½ III½ III½ III½ III½ III½

keinu hiekkaleikkialue
istuskelu

tuulta vaimentava puuryhmä

vesi- ja kosteikkokasviallas sadevesille

S a u k o n l a i t u r i

keinu hiekkaleikkialue
istuskelu

porras autohalliin ja ylempiin asuntoihin

kulku rakennuksen ali yhteispihalle

S a u k o n t o r i

B
1

B1

B
2

B2

S a u k o n p a a d e n p u i s t o

Saukonkari + 3,0
ajoluiska autohalliin10 astetta Saukonpaasi + 3,34

+ 6,4 2. kerros + 6,4

3. kerros + 10,4

4. kerros + 14,4

+ 17,6

2. kerros + 6,4

3. kerros + 10,4

+ 13,6

LEIKKAUS B1
1 : 500 ASEMAPIIRROS JÄTKÄSAARESTA kortteli 20028  1 : 500

johanna
Text Box



4. kerros

1. kerros

3. kerros

2. kerros

4. kerros

3. kerros

1. kerros

2. kerros

KORTTELI 49271  autopaikkoja 47 kpl  autohalli 1304 m2 KORTTELI 49272  autopaikkoja 50 kpl  autohalli 1442 m2

townhouse 1A / 1B

townhouse 2A / 2B

yhteisrakennus

asunto A

asunto B

varasto- ja huoltotiloja

autohalli

työtila

työtilan päällä oleva asunto C

liikehuoneisto

asunto G

asunto F

asunto H

asunto D

asunto E

ERITYYPPISTEN ASUNTOJEN JA AUTOPAIKKOJEN
SIJOITTUMINEN KRUUNUVUORENRANNASSA  1 : 1000

Wiirinaukio

W i i r i n l a i t u r i

S a a r i s t o l a i v a s t o n k a t u

W i i r i n l a i t u r i

S a a r i s t o l a i v a s t o n k a t u
KORTTELI 49292   autopaikkoja 38 kpl   autohalli 1335 m2 KORTTELI 49275  autopaikkoja 61 kpl  autohalli 2006 m2

NÄKYMÄ SAUKONTORILTA JÄTKÄSAARESSA

NÄKYMÄ KORTTELEIDEN 49292  JA 49275  PIHOILLE KRUUNUVUORENRANNASSA
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autohalli

kattoterassi

4. kerros

1. kerros

3. kerros

2. kerros

KORTTELI 20028  autopaikkoja 84 kpl  autohalli 2852 m2

S a u k o n k a r i

S a u k o n p a a d e n p u i s t o

US1

tiili 130 mm
tuuletusväli 40 mm
lämmöneriste 50 + 125 mm
betoni 100 mm

US 2
lasijulksivu 3K4 activ-15-sel

VS 1 huoneistojen välinen seinä
betoni 200 mm

AP
betoni 80 mm
lämmöneriste 200 mm

VP
pintarakenne 30 mm
ontelolaatta 370 mm

YP
peltikate/ bitumihuopakate
aluskate
kevytsora
betoni 200 mm

ERITYYPPISTEN ASUNTOJEN JA AUTOPAIKKOJEN
SIJOITTUMINEN  JÄTKÄSAARESSA  1 : 1000

0 kerros

RAKENNELUONNOS  1 : 20

AP

NÄKYMÄ HAAKONINLAHDENLAITURILTATOWNHOUSE  1B SISÄNÄKYMÄ TOWNHOUSE  2B SISÄNÄKYMÄ

US 1

US 2

YP

VP

townhouse 1A / 1B

townhouse 2A / 2B

yhteisrakennus

asunto A

asunto B

varasto- ja huoltotiloja

autohalli

työtila

työtilan päällä oleva asunto C

liikehuoneisto

asunto G

asunto F

asunto H

asunto D

asunto E
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ERI ASUNTOTYYPPIEN JA MUIDEN TILOJEN SIJOITTUMINEN KRUUNUVUORENRANNASSA

yhteistiloja/ varastoja
asunto G

asunto H

asunto G

asunto H

ASUNTOJEN  F,  G  JA  H  JULKISIVUT  KADULLE  1 : 200

townhouse 1A / 1B

townhouse 2A / 2B

yhteisrakennus

asunto A

asunto B

varasto- ja huoltotiloja

autohalli

työtila

työtilan päällä oleva asunto C

liikehuoneisto

asunto G

asunto F

asunto H

asunto D

asunto E
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ASUNTOTYYPIT
Townhouse 1A 4 huonetta + keittiö  182,6 m2
Townhouse 1B  4 huonetta + keittiö  191,3 m2
Townhouse 2A  4 huonetta + keittiö  178,8 m2
Townhouse 2B 4 huonetta + keittiö  187,9 m2
asunto A  2 - 3 huonetta + keittiö 86,9 m2
asunto B  3 - 5 huonetta + keittiö 177,6 m2
asunto C  3 - 4 huonetta + keittiö 144,5 m2
asunto D  huone + keittiö  45,7 m2
asunto E  2 - 3 huonetta + keittiö 99,5 m2
asunto F  huone + keittiö  38,6 m2
asunto G  2 - 4 huonetta + keittiö 154,5 m2
asunto H  4 huonetta + keittiö  200,9 m2

ASUNTOJAKAUMA
KRUUNUVUORENRANTA kortteli 49271
ASUMINEN
12 kpl Townhouse 1A 
6 kpl asunto A
6 kpl asunto B
1 kpl asunto C
yhteensä    3923 m2
MUUT TILAT
työtila    59 m2
yhteistila (sauna+kerhotila)  149 m2
asuntojen varastot    166 m2
ulkoiluvälinevarasto   20 m2
ulkoiluvälinevar/ väestönsuoja  64 m2 
tekniset tilat   14 m2
jätteiden käsittely   13 m2
siivous    5 m2
muut tilat yhteensä   490 m2
asuin- ja muut tilat yhteensä  4413 m2
autohallit    1344 m2
kaikki tilat yhteensä    5757 m2 
KRUUNUVUORENRANTA kortteli 49272
ASUMINEN
7 kpl Townhouse 1A
7 kpl Townhouse 2A
6 kpl asunto A
6 kpl asunto B
1 kpl asunto C
yhteensä    4261 m2
MUUT TILAT
liikehuoneisto 1   143 m2
liikehuoneisto 2   326 m2
työtila    59 m2
asuntojen varastot    317 m2
tekniset tilat   19 m2
jätteiden käsittely   13 m2
siivous    5 m2
muut tilat yhteensä   882 m2
asuin ja muut tilat yhteensä  5143 m2
autohalli    1463 m2
kaikki tilat yhteensä   6606 m2 
KRUUNUVUORENRANTA kortteli 49292
ASUMINEN
7 kpl Townhouse 2A
4 kpl asunto A
4 kpl asunto B
1 kpl asunto C
2 kpl asunto D
3 kpl asunto E
yhteensä    2844 m2
MUUT TILAT
liikehuoneisto 3   177 m2
työtila    59 m2
yhteistila (sauna+kerhotila)  149 m2
asuntojen varastot    82 m2
ulkoiluvälinevarasto   25 m2
ulkoiluvälinevarasto/ väestönsuoja 75 m2
tekniset tilat   5 m2
siivous    9 m2
muut tilat yhteensä   581 m2
asuin ja muut tilat yhteensä  3425 m2
autohalli    1373 m2
kaikki tilat yhteensä   4798 m2
KRUUNUVUORENRANTA kortteli 49275
ASUMINEN
9 kpl Townhouse 1A
9 kpl Townhouse 2A
8 kpl asunto A
9 kpl asunto B
1 kpl asunto C
8 kpl asunto D
8 kpl asunto E
yhteensä    6893 m2
MUUT TILAT
liikehuoneisto 4   155 m2
työtila    75 m2
asuntojen varastot    540 m2
ulkoiluvälinevarasto/ väestönsuoja 95 m2
tekniset tilat   5 m2
jätteiden käsittely   21 m2
muut tilat yhteensä   891 m2
asuin ja muut tilat yhteensä  7784 m2
autohalli    2030 m2
kaikki tilat yhteensä   9814 m2

KRUUNUVUORENRANTA YHTEENSÄ
asumista    17921 m2
muita tiloja    2844 m2
autohallit    6210 m2
kaikki yhteensä   26975 m2

JÄTKÄSAARI kortteli 20028
6 kpl Townhouse 1B
18 kpl Townhouse 2B
6 kpl asunto F
11 kpl asunto G
12 kpl asunto H
yhteensä     8797 m2
MUUT TILAT
yhteistila (sauna+kerhotila)  140 m2
asuntojen varastot   99 m2
ulkoiluvälinevarasto + tekniset tilat  133 m2
jätteet     10 m2
väestönsuoja   90 m2
muut tilat yhteensä   472 m2
asuin ja muut tilat yhteensä  9269 m2
autohalli    2852 m2   
kaikki tilat yhteensä   12121 m2

ERI ASUNTOTYYPPIEN JA MUIDEN TILOJEN SIJOITTUMINEN JÄTKÄSAARESSA

ASUNTOJEN  A  JA  B  JULKISIVUT  1 :  200
KADULLE  JA  YHTEISPIHALLE

ASUNTOJEN  A  JA  B  JULKISIVUT  1 :  200
KADULLE  JA  YHTEISPIHALLE

asunto D

asunto B

asunto D

asunto B

asunto D

asunto B

asunto D

asunto B

asunto B

yhteistiloja
varastoja asunto D

asunto B

asunto G

asunto H

asunto F
asunto G

asunto H

ASUNTOJEN  F,  G  JA  H  JULKISIVUT  PIHALLE  1 : 200
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